
 необходимост от 
вграждане в шкаф на 
касета с плъзгащ 
механизъм или за 
цялостно решение за 
плотове за отпадъци

Система за разделно 
сметосъбиране, която 
решава проблеми при

• Eфикасна
• Хигиенична
• Екологична

български
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..............320x320 mm

Добро решение за вграждане в 
шкафове и мебели, както и за 
плотове за разделно 
сметосъбиране

ЕФИКАСНА ХИГИЕНИЧНА

ЕКОЛОГИЧНА

ЦВЕТОВЕ

Всички височини са с включени колелцата. Може да се поръча и с крачета

MIDI
височина.........................920  mm
широчина.................500  mm
дълбочина ..........................500  mm
отвор

Размер на касетата с 
плъзгащия механизъм
....................W560 x D555 mm

Системата Longoslide, вградена в шкаф или плот във всяко заведение за хранене, решава по интелигентен начин 
завинаги проблема с отпадъците. Longoslide касетка с механизъм се предлага в три размера: Maxi, Midi и Mini , 
които лесно се вграждат във всеки вид шкаф или системен плот за отпадъци.

Longoslide СЕ ЗАРЕЖДА С КОНСУМАТИВ 
Longopac с дължина до 110 метра

• размера на торбите с боклук варира
•  новата торбичка е винаги налице 
• торбата е винаги здраво пристегната с клипс 
• бързо се манипулира, спестява се време
• не се налага излишно почистване
• торбата е винага пълна на 100%
•  времето за изхвърляне на боклука е гъвкаво и 

служителите могат да обърнат повече внимание на 
клиентите в пикови часове.

• Няма боклук извън коша или торбите
• Няма боклук по пода. Не се разпиляват и 
късат торбите
 • Хората нямат контакт с боклука 

•  Longopac е трипластов полиетилен - 
икономичен и много здрав материал 

Longoslide касета се зарежда с консуматив  
Longopac.  Различна степен на здравина и 
цветове,, предлага се и 100 % биоразградим 
консуматив за органични отпадъци.

Longoslide - МОНТИРАН НА ТРИ ВИДА СТАНДАРТНИ ШКАФОВЕ.                    МОНТАЖ В ПЛОТ ЗА ОТПАДЪЦИ.

MAXI
височина ....................... mm
широчина........................600 
 
отвор 

...  920  
 mm 

дълбочина............590 мм

височина..................920 mm ..............920  mm
широчина................390 mm ..............305  mm
дълбочина ..............500  mm
отвор 

ЛОНГОСМАРТ 
• www.longosmart.com    •   info@longosmart.com• 

Tel: +359 (0)2-8241824 • 00359 - 888 - 520410


